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การเปรียบเทียบคาที่ดีที่สุดระหวางพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 10  
โดยทดสอบกับเครื่องกะเทาะขาวเปลือกขนาดเล็กแบบใหม 

The Comparison of Optimization between Khao Dawk Mali 105 Rice and Kohkho 10 Rice by 
Using Testing for the New Small Brown Rice Peeling Machine 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อหาคาปจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการกะเทาะขาวกลองโดยการเปรียบเทียบ
ระหวางพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุขาว กข 10 ทําการทดสอบกับเครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบใหมที่ได
ออกแบบไว จากการทดสอบหาประสิทธิภาพหลังการกะเทาะขาวเปลือกพบวา ไดเปอรเซ็นตขาวดีเฉลี่ยเทากับ 87.8 
เวลาเฉลี่ยเทากับ 31.6 นาท ีความชื้นขาวเปลือกเทากับ 13.54 และประสิทธิภาพการกะเทาะขาวเปลือกเทากับ 240 
กิโลกรัมตอวันสําหรับพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 สวนพันธุขาว กข 10 ไดเปอรเซ็นตขาวดีเฉลี่ยคือ 90.6 เวลาเฉลี่ย
คือ 32 นาท ีความชื้นขาวเปลือกคือ 13.1 เปอรเซ็นต  ประสิทธิภาพการกะเทาะขาวเปลือกคือ 245 กิโลกรัมตอวัน 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : การเปรียบเทียบ  เครือ่งกะเทาะขาวกลอง  การทดสอบ  พันธุขาว  คาที่ดีที่สุด 
 

Abstract 
This research study to determine the factors optimization for comparison with brown rice 

peeling. Between Khao Dawk Mali 105 rice and Kohkho 10 rice tests with a new paddy brown rice 
peeled were designed.  After testing the efficiency of paddy rice peels were after.  The percentage of 
good rice average was 87.8 average time was 31.6 minutes, moisture of paddy was 13.54 and the rice 
milling efficiency of peels rice was 240 kg per day for a variety Khao Dawk Mali 105, the rice Kohkho 10 
is the percentage of good rice average is 90.6, times the average is 32 minutes, moisture of paddy is 
13.1 percentage and peel paddy  is 245 kilograms of per day respectively. 
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คํานํา 
ขาวเปนพืชลมลุก อยูรวมเปนกอ มีราว 5 – 15 ตน ลําตนมีขอชัดเจน ใบเดี่ยวออกดอกสลับกันใบสี้เขียว 

รูปรางแบนยาวเรียว ปลายแหลม ดอกขนาดเล็กออกเปนชอใหญและยาว ขนาดและลักษณะรายละเอียดจะ
แตกตางกันตามพันธุของขาว ปลุกโดยใชเมล็ดและปลุกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขาวเปนอาหารหลักของคน
ไทยอยูแลวและขาวกลองก็เปนอาหารชีวจิตที่คุนเคยกับวิถีชีวิตคนไทยในทุกวันนี ้ ทีสําคัญขาวกลองราคาไมแพงนัก 
หาซื้อไดงาย หากพวกเรา (คนไทยทุกคน) หันมารับประทานขาวกลองอยางนอยวันละ 1 มื้อ ก็จะเปนประโยชนตอ
รางกาย  

ขาวกลอง (Brown rice) เปนขาวที่ผานกรรมการวิธีการสีขาว โดยการนําขาวเปลือกมาตําในครกกระเดื่อง
แลวรอนฝดเอาแกลบออก เปลือกขาวจะถูกกะเทาะแตกออกไปเทานั้น จึงยังคงมีจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) 
ติดอยู สีของเมล็ดขาวมีสีน้ําตาลปนแดง จมูกขาวและเยื่อหุมในขาวกลองมีสวนประกอบที่เปนโปรตีน ไขมัน ที่เปน
ประโยชนตอรางกาย วิตามินแรธาตุและขาวกลองยังมีใยอาหารมากกวาใยขัดส ี ดังนั้นขาวกลองจะมีคุณคาทาง
โภชนาการมากกวาขาวขัดสีจนขาว ผูที่ไดรับประทานขาวกลองจะอิ่มนานกวาผูที่รับประทานขาวขาว ขาวกลองจะมี
ความหยาบ ไมนุมนวลเทาขาวขัดสีและใชเวลาหุงตมนาน คนไทยจึงยังไมคอยนิยมบริโภค  

คุณคาทางอาหาร ขาวกลอง 100 กรัม จะมีโปรตีน 7.2 กรัม ไขมัน 3.4 กรัม ใยอาหาร 3.4 กรัม 
นอกจากนั้นจะประกอบไปดวยเกลือแรและวิตามิน ไดแก โซเดียม โปรแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
เหล็ก สังกะสี ทองแดง วิตามินบี 1 บี 2และไนอาซีน โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและแแมกนีเซียม ซึ่งเปนสวนสําคัญตอ
การสรางกระดูกมีสูงกวาขาวขัดสีประมาณ 2 เทา คงจะพอทราบถึงคุณประโยชนของขางกลองกันพอสมควรแลว 
ดังนั้นหากไดหันมารับประทานขาวกลองกันคงจะมีสวนทําใหสุขภาพด ี และเปนการเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ (พิกุล เทพพิพิธ,2544 ) 
 
เครื่องกะเทาะขาวเปลือก ม ี2 ชนิด 
     1.  เครื่องกะเทาะแบบหินจานหรือหินขาวดํา ภายในเครื่องประกอบดวยแผนเหล็กจานกลม 2 แผน ติดตั้ง
ขนานกับพื้นผิวของจานทั้ง 2 ซึ่งพอกดวยหินกากเพชรเปนรูปวงแหวน หินกากเพชรนี้เปนสวนผสมของง Aluminium 
Oxide กับ Ferrosoferric Oxide ที่มีลักษณะเปนเกล็ดสีดํารูปทรงเตาหรือ Ferric Oxide สีแดงหรือดําทรง
สามเหลี่ยม ระยะหางของจานทั้ง2 สามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดขาว แผนจานบนอยูกับที่
ในขณะแผนจานลางหมุนไดตามการขับเคลื่อนของมอเตอร เวลาทํางานขาวเปลือกจะถูกปอนเขาเครื่องทาง
แกนกลางของหินจานแผนบน เขาไปอยูระหวางชองวางของหินจานทั้ง2 จากนั้น จะกระจายออกรอบขางตามแรง
เหวี่ยงของหินจานดานลาง เมล็ดขาวเปลือกจะถูกแรงเฉื่อยจากความแตกตางระหวางการเคลื่อนที่ของหินจานทั้ง2
ทําใหเมล็ดขาวเปลือกปร ิบางสวนอาจจะกระทบกันเองจนเปลือกแตกปริทําให เปลือกกะเทาะออกและไดขาวกลอง 
และขาวเปลือกที่ยังไมกะเทาะ โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการกะเทาะของเครื่องชนิดนี้อยูในระดับ 75-80%  ดังนั้น 
สวนของขาวเปลือกที่ยังไมไดรับการกะเทาะเปลือก 20-25% จะตองแยกออกมาและนํามากะเทาะใหม  เครื่อง
กะเทาะนี้มีสวนดีคือ เมื่อใชจนหินกากเพชรสึกกรอนผูประกอบการสามารถทําการพอกใหม โดยใชสวนผสมของ 
Silicon carbide กับ ปูนซีเมนตที่เหมาะสม แตมีขอเสียคือ เมล็ดขาวเปลือกตองมีความยาวสม่ําเสมอ เมื่อผาน
เครื่องกะเทาะจะมีขาวกลองหักมากกวาเครื่องกะเทาะแบบลูกยาง 
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     2.  เครื่อง กะเทาะแบบลูกยาง เปนเครื่องที่พัฒนามาจากประเทศญี่ปุน มีสวนประกอบสําคัญ คือ ลูกยาง
กลม 2 อันที่มีขนาดเทากันติดกับแกนหลักที่หมุนสวนทางกัน ดวยอัตราความเร็วตางกันประมาณ 25%  เชน 
อันหนึ่งหมุน 1,100 รอบ/นาทีอีกอันหนึ่งจะหมุน 850 รอบ/นาท ีอัตราความเร็วของการหมุนของลูกยางที่แตกตางกัน
นี ้ทําใหเปลือกขาวที่ไหลผานชองระหวางลูกยางทั้ง 2 แตกปริออกจากกัน โดยไมทําใหผิวขาวกลองเสียหายเปนรอย
ถลอก ทําใหไมมีรําหยาบออกมา ชองวางระหวางลูกยางทั้ง2 สามารถปรับได เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการ
กะเทาะใหอยูในระดับสูงเสมอ แมผิวลูกยางจะสึกกรอนจากการใชงาน ขาวกลองที่การผานการกะเทาะระบบนี้จะ
เกิดการแตกหักของเมล็ดต่ํา จึงนิยมใชในปจจุบัน 
 

คุณสมบัติที่ดีของวัสดุกะเทาะขาวเปลือก คือ 
มาตรฐานลูกยางกะเทาะขาวเปลือก คาความแข็ง (Hardness)  สีเทาและสีเหลืองมีคาความแข็ง 85-90 

Shore A  สีแดงมีคา 90-95 Shore A โดยจะคาดเคลื่อนจากที่กําหนดไวไดไมเกิน +/-3 Shore A  คาเคนแรงดึง 
(Tensile Strength) min 150 kgf/cm2 คาเปอรเซ็นตการยึดตัว (Elongation) min 400 %  
หมายเหตุ : สีเทา เหมาะสําหรับ ขาวทั่วไป สีแดง เหมาะสําหรับขาวทั่วไปเปลือกหนาและสีเหลืองเหมาะสําหรับ
ขาวหอมมะลิ 

 
รูปที่ 1   แสดงลกูกะเทาะขาวเปลือกชนิดตางๆ (บริษัทยูเนี่ยนเบ็ลทอินดัสตรี้ส จํากัด) 

 

 
รูปที่ 2   เครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบใหมที่ออกแบบ 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนนี ้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักทําการสรางเครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบ
ใหม ศึกษาเปรียบเทียบ คุณสมบัติดานการกะเทาะขาวเปลือก โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลอง ตลอดจน
ศึกษาประสิทธิภาพของลูกยางกะเทาะขาวเปลือก เพื่อเปนขอมูลสําหรับเกษตรกรและผูประกอบการในการเลือกใช  
อันจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมของประเทศ    
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
ศึกษาขอมูลเบื้องตน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขาวกลองและชนิดขาวเปลือก ลักษณะเฉพาะของขาวเปลือก 
2.  ศึกษาเครื่องกะเทาะขาวเปลือกและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.  ศึกษารายการวัสดุที่ใชในการสรางเครื่องกะเทาะขาวเปลือก ราคา คาความแข็งแงของวัสด ุ
4.  ศึกษาความตองการของตลาดมีมากนอยเพียงตอการบริโภคขาวกลอง 
5.  ศึกษารูปแบบการหาประสิทธิภาพของเครื่อง หลักการทดสอบเครื่อง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล

และการสรุปผลการทดสอบเครื่อง 
 

2. ออกแบบและสรางเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
2.1  การออกแบบและสรางมีขั้นตอนดังนี ้

1. กําหนดขนาดของเครื่องและวัสดุที่เลือกใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการสรางเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
 
 
 

ขอมูลเขา 
ขบวนการผลิต 
เครื่องกะเทาะ
ขาวเปลือก 

ผลลัพธ 

- แบบเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
- ชนิดของวัสดุที่ใชในการสราง 
- ตนกําลังที่ใช 
- ขนาดมูเลย สายพาน  
- อุปกรณไฟฟา 
- ชนิดขาวเปลือก 

- ไดเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
 -ขนาดของเครื่อง กxยxส 

50x110x150 เซนติเมตร  
- วัสดุ เหล็ก ไม อะครีลิค 
- ใชมอเตอรไฟฟาสงกําลัง 
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2.2  ขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4   แสดงขั้นตอนการทดสอบเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5   แสดงขั้นตอนการทดสอบเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
 

เตรียมขาว 
-ขาวตองสะอาด ความช้ืน
ขาวเปลือกตามมาตรฐาน 
-ชนิดพันธุขาวเปลือก 

กระบะใสขาว 
 

สงกําลังดวยมอเตอรไฟฟา 
ขนาด 1 แรงมาใชไฟบาน 

ขาวปนกับแกลบ 

พัดลมดูด 
แกลบ 

แกลบ ขาวกลอง 

เตรียมพันธุขาว 2 พันธุ 
- พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
- พันธุขาว กข 10 

- วัดความช้ืนขาวเปลือก 
- ช่ังน้ําหนักขาวเปลือก 
- เตรียมเครื่องกะเทาะขาวเปลือก 
 

- ทดสอบหาประสิทธิภาพ 
- สุมทุก ๆ 500 กรัม (อยางนอย 5 ครั้ง) 
 

ทําการคัดขาวดวยเครื่องแยกขาว 

ตรวจสอบ
เปอรเซ็นตขาว 
ข-hk; 
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ผลและวิจารณ 
 
1.ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะขาวเปลือกโดยทําการทดสอบกับพันธุขาวขาวดอก
มะลิ 105 และพันธุขาว กข 10 ดังแสดงรายละเอียดตารางขางลางนี ้

 
ตารางที่ 1   ผลการทดสอบกับพันธุขาวขาวดอกมะล ิ105  (ครั้งละ 30 กิโลกรัม) 

จํานวนการ
ทดสอบ 

ความชื้น
ขาวเปลือก 

(%) 

อุณหภูมิ 
(องศา) เปอรเซ็นตขาวด ี เปอรเซ็นตขาว

หัก 

น้ําหนักขาว
รวม 
(กก) 

เวลา 
(นาท)ี 

1 13.5 29 88 12 21 30 
2 12.7 32 85 15 23 29 
3 13.8 35 87 13 21 33 
4 14.1 31 89 11 24 32 
5 13.6 34 90 10 22 34 

เฉลี่ย 13.54 32.2 87.8 12.2 22.2 31.6 

 
 ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบใหมที่ไดออกแบบไวสรุปไดดังนี ้ขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ไดรอยละเปอรเซ็นตขาวดีเฉลี่ยเทากับ 87.8 ใชเวลาเฉลี่ย 31.6 นาทีตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการ
กะเทาะขาวเปลือกเฉลี่ย 240 ชั่วโมงตอวัน คาไฟฟาเฉลี่ยวันละ 4 หนวย 
 
ตารางที่ 2   ผลการทดสอบกับพันธุขาว กข 10  (ครั้งละ 30 กิโลกรัม) 

จํานวนการ
ทดสอบ 

ความชื้น
ขาวเปลือก 

(%) 

อุณหภูมิ 
(องศา) เปอรเซ็นตขาวด ี

เปอรเซ็นตขาว
หัก 

น้ําหนักขาว
รวม 
(กก) 

เวลา 
(นาท)ี 

1 12.7 32 89 11 23 32 
2 13.2 29 92 8 21 31 
3 12.9 31 88 12 20 32 
4 13.5 33 92 8 22 33 
5 13.2 30 92 8 19 32 

เฉลี่ย 13.1 31 90.6 9.4 21 32 

 
ผลจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะขาวเปลือกแบบใหมที่ไดออกแบบไวสรุปไดดังนี ้

ขาว กข 10 ไดรอยละเปอรเซ็นตขาวดีเฉลี่ยเทากับ 90.6ใชเวลาเฉลี่ย 32 นาทีตอชั่วโมง ประสิทธิภาพการกะเทาะ
ขาวเปลือกเฉลี่ย 245-255 ชั่วโมงตอวัน คาไฟฟาเฉลี่ยวันละ 4 หนวย  
 ทั้งนี้จากการสังเกตประสิทธิภาพทั้งสองพันธุหลังการทดสอบผลที่ไดไมมีความแตกตางกันมากนักดังรูปที ่6 
ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการควบคุมความชื้นขาวเปลือก ขาวคอนขางสะอาด ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 888-
2532 
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รูปที่ 6   ผลการเปรียบเทียบระหวางพันธุขาวขาวดอกมะล ิ105 และ พันธุขาว กข 10 

 
2. ผลการวิจารณ 

หลังจากการทดสอบหาประสิทธิภาพจากเครื่องกะเทาะขาวเปลือกที่ไดออกแบบใหมพบวาผลลัพธที่ไดจาก
การทดสอบไมมีความแตกตางกันมากนัก กลาวคือ รอยละเปอรเซ็นตขาวดี ประสิทธิภาพการกะเทาะขาวเปลือก 
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานใกลเคียงกัน ความชื้นขาวเปลือก และอุณหภูมิมีความใกลเคียงกัน สวนตัวเครื่องที่ไดทํา
การออกแบบและดําเนินการสรางเปนเครื่องขนาดเล็ก หลักการทํางานไมซับซอน การดูแลรักษางาย การใชงานงาย 
สามารถทํางานไดคนเดียว สามารถกะเทาะขาวเปลือกรอบเดียวไดเปนขาวกลอง เปอรเซ็นตการแตกหักขาวนอย
มาก ไดแกลบแยะ ในระหวางทําการกะเทาะขาวเปลือกเครื่องมีความสั่นนอยมาก สามารถทําการกะเทาะที่ไหนก็ได 
สะดวกและประหยัด 
 

สรุปผลการทดลอง 
 เครื่องที่ไดออกแบบและสรางนีท้ําการออกแบบและคํานวณตามหลักวิศวกรรมและจากแนวคิดที่มีอยูทั่วไป
ในทองตลาดสวนใหญมีหลักการทํางานใกลเคียงกันรูปรางและการออกแบบมีความแตกตางกันบางไมมากนัก แต
ขึ้นอยูกับตําแหนงการวางลูกยางและรางขาวลง รวมทั้งทางเดินของชองลมจะมีความแตกตางกัน ในงานวิจัยนี้
เลือกใชลูกยางขนาด 2.5 x 6 นิ้ว ซึ่งนิยมใชกันทั่วไป ใชความเร็วรอบที่ตางกัน คือที่ 1150, 880 และ 940 รอบตอ
นาทีตามลําดับ ใบพัดดูดแกลบที่ความเร็วรอบเทากับ 2200 รอบตอนาท ีจะทําใหการกะเทาะขาวเปลือกและการดูด
แกลบสามารถแยกไดมากกวา 95 % โดยใชตนกําลัง 1 แรงมา ที่ความเร็วรอบที ่1440 รอบตอนาท ี
 สวนผลลัพธที่ไดจากการกะเทาะขาวเปลือกทั้งสองพันธุขาวเปลือกตามที่รายงานขางตน คุณภาพ
ขาวเปลือกเปนไปตามมาตรฐาน มอก 888-2532 จะมีผลตอการกะเทาะขาวเปลือก แตปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ก็มีผล
ตอการทดสอบ เชน ความชื้นสัมพัทธ  ชวงเวลาในการทดสอบ กลางวันกลางคืน ชวงฤดูกาล และกระแสไฟฟาที่จาย
มาจากแหลงกําเนิดมาที่ตําแหนงที่ใชงาน เปนตน ซึ่งตาง ๆ เหลานี้มีผลตอการกะเทาะขาวเปลือกเชนกัน ในการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพถาเปนไปไดควรจะทําการทดสอบเพียงคนเดียวจะทําใหไดขอมูลที่แมนยํามากกวา 

พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุขาว กข 10 
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ขาวกลอง คือขาวที่สีเอาเปลือก (แกลบ) ออกโดยที่ยังมีจมูกขาว และเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) อยู ขาวกลอง
จะมีสีน้ําตาลออน ซึ่งจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาวนี้มีคุณคาอาหารที่มีประโยชนมาก สําหรับขาวขาวที่เรากินๆ กัน
อยูนั้น เปนขาวที่เกิดจากการขัดสีหลายๆ ครั้ง จนเยื่อหุมเมล็ดขาวและจมูกขาวหลุดออกไป จนเหลือแตเนื้อในของ
ขาว ขาวกลองบางคนเรียกกันติดปากวา ขาวซอมมือหรือขาวแดง เนื่องจากในสมัยโบราณ ชาวบานใชวิธีตําขาวกิน
กันเอง จึงเรียกวา ขาวซอมมือ แตปจจุบันเราใชเครื่องจักรสีขาวแทน จึงเรียกขาวที่สีเอาเปลือกออกนี้วา ขาวกลอง 
ขาวกลองมีโปรตีนประมาณ 7-12% (แลวแตพันธุขาว) นักคนควาชื่อ โรสเดล ( Rosedale ) ไดวิเคราะหวา การขัดสี
ขาวกลองจนมีสีขาว จะทําใหโปรตีนสูญหายไปประมาณ 30%  
(http://www.cpcrop.com/Portals/0/Cache/exp_farmer/rice_mill/09_03_13_05.jpg) 
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